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Ko začne ljubezen delovati, postane življenje 
zares vznemirljivo

Ljubezen ima čudežno moč, ki nam lahko življenja spreminja 
na povsem nepredvidljive, noro zabavne in vznemirljive 
načine. Četudi nekomu ponesreči stopimo na nos, na tla 
vržemo najlepšo torto, ustrelimo najdragocenejšo sliko ali 
razbijemo avto, še vedno nastopamo v zgodbi, kjer ima 
ljubezen prvo besedo in naredi zadnjo piko. 

Bob Goff je odvetnik, ki je zavrgel obetavno korporacijsko 
kariero, da bi postal odvetnik za tiste, ki njegovo pomoč 
najbolj potrebujejo. Svojo pisarno je postavil na otok Toma 
Sawyerja v Disneylandu, ker je to najsrečnejši kraj na svetu. 
S svojo ženo, ljubko Mario, imata tri otroke, s katerimi vsak 
dan ugotavljajo, da ljubezen resnično deluje. 

Bob pripoveduje zgodbe iz svojega otroštva, ki so mu 
zaznamovale življenje. Naučil se je, da so lahko bleščeči 
kovanci vredni dvojno, da lahko najemnino pobereš tudi 
od podarjene sobe in da v družbi prijatelja ni narobe 
kdaj narediti tudi kakšne neumnosti. Ko je dobil svoje 
tri otroke, Lindsey, Adama in Richarda, se je v njihovi 
družbi naučil tudi tega, kako čudovito je drugim 
kupovati darila za svoj rojstni dan; kako lepo je narediti 
največjo, najnerodnejšo in najbolj kul stvar samo zato, da 
koga osrečimo; ugotovil je, zakaj tudi človek brez denarja 
potrebuje reees veliko denarnico; kako skrivaj postati 
superjunak in nenazadnje, kako iz ljubezni do drugega 
vreči v zrak celo krokodila. 

O avtorju 

Bob Goff (1959) je kalifornijski odvetnik, pisatelj in 
motivacijski govorec. Uradno. Nekoliko manj uradno pa 
tudi velik človekoljub in humanitarni delavec, ki s svojo 
neprofitno organizacijo »Love Does« spreminja življenja 
otrok v Ugandi, Iraku, Nepalu, Somaliji, Afganistanu 
in Indiji. Njegovo vodilo je pomembnost izobrazbe in 
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spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah, kar skuša uresničevati s posebno predanostjo veri in 
Jezusu. Nenavadni misijonar enaindvajsetega stoletja! 

Lindsey Goff Viducich je spoznanje, da Ljubezen deluje!, dobila kot ena od treh Goffovih otrok. Ker ima 
otroke tudi sicer nadvse rada, je postala vzgojiteljica in učiteljica. S svojim možem Jonom večino prostega 
časa posvečata umetniškemu ustvarjanju ter doživljanju novih zgodb s svojimi otroki. 
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